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                            REFERAT

ad 1. Oplæg ved Marianne Olsen, redaktør af tidsskriftet SOS Racisme.
         Marianne ville med baggrund i egne erfaringer behandle begrebet racisme og dens konse-
         kvenser, og hvad vi kan gøre for at bekæmpe dem. Hun mindede om, at race er en illusion.
         Marianne indledte med at huske os på, at BfA engang har fået SOS’s venskabspris.
         Hun læste i anledning af den tilstundende jul op af Charles Dickens ”Et juleeventyr” og 
         fremdrog anden litteratur og film, der behandlede konsekvenserne af raceillusionen og dens 
         opståen.
         Marianne talte om pressens ansvar; der tales for lidt og for overfladisk om menneskerettig-
         heder i DR. Eksempel fra et P1 program. Vi skal få pressen til at fokusere mere emnet. 
         Et eksempel på diskrimination er Ghettopakken, hvor der skelnes mellem ikke-vestlige/ 
         vestlige beboere. Den er blevet kritiseret af en række danske organisationer, af FN’s   
         boligkomissær og ECRI (European Commission against Racism and Intolerance). Den anlagte
         sag mod boligministeriet ved Østre Landsret går nu videre til EU-domstolen for at få afklaret,
         om denne skelnen er i strid med EU-direktivet. Marianne mente, at familiesammenførings-
         loven burde ændres, og man bør se på om menneskerettighederne overholdes på et udrejse-
         center som Kærshovedgaard. 
         Til undervisningsbrug for grundskolen og ungdomsuddannelsen har SOS Racisme udgivet 
         undervisningsbogen  ”… med rødder i udlandet”.
         Efterfølgende diskussion.

ad 2. De sidste børn i Syrien skal hjem nu v. Mette Roerup. Syriensgruppen er stadig aktiv og
         samarbejder med RTC. En hjemvendt mor er blevet anklaget og har fået tre års fængsel. 
         De hjemvendte mødres børn kendte hinanden og har stadig kontakt. Det er vigtigt at børnene
         får søgt statsborgerskab.
         De tilbageværende tre børn, deres mødre og en moster i Syrien lever et udsat liv i lejrene og 
         børnene er syge. I oktober var de tre drenges sag for retten i Københavns Byret anlagt af RTC 
         mod den danske regering, der kun vil evakuere børnene uden deres mødre. 
         Der falder dom d. 16. december. 
         Syriensgruppen har skrevet til samtlige partier om børnenes situation og én har skrevet til 
         statsministeren.   
    
ad 3. Indkorporering af FNs børnekonvention i dansk lovgivning (FT-1286) v. Mette Roerup. Man    
         opfordres til at tilslutte sig borgerforslaget og sprede budskabet. Der er lagt flyers frem, som 
         kan medtages til ophængning eller uddeling.     
         Facebook.com/groups/bedsteforaeldreForAsyl/permalink/10158680967955918
         Karin Gooseman vil forslå Kongelundsgruppen at lave demonstration med uddeling af flyerne
         i begyndelsen af næste år.

ad 4. Visning af Shakira Kasigwa Mukamusoni´s film ”The Chain” om Avnstrup og børnene med 
         efterfølgende diskussion. 
         Jørn Nerup har indsendt en klage til Den danske Lægeforenings Etiske Råd over en dansk 
         læges medvirken ved tvangsudsendelsen af den udvisningsdømte kvinde Ghadam og hendes 
         to ældste børn. Beviset på overgrebet er en privat optagelse af hændelsen, hvor det ser ud til at 
         lægen lægger en bedøvende klud over moderens ansigt.            
         
ad 5  Nyt fra arbejdsgrupperne. Avnstrupgrupppen ved Mette Roerup: Der er problemer med økono-
         mien, navnlig de enlige mødre har problemer med at få pengene til at slå til og har brug for
         økonomisk forstærkning. BfA bevilger 300 kr. til fødselsdagsgaver til de enlige mødres børn.   
         Karin Gooseman oplyste, at Kongelundsgruppen har en pengekasse og spurgte, om der var  



         andre, der havde brug for støtte. Leif Bork Hansen fortalte om den udviste statsløse familie,
         der er blevet udsendt til Libanon, og som har svært ved at klare sig. Familien har modtaget en
         del frivillige donationer. Karin vil tage det op med Kongelundsgruppen, om der kan bevilges
         støtte til familien. 

ad 6. Valg til koordinationsgruppen. Alice Gielfeldt og Lillian Parsberg ønsker at træde ud. 
        Ete Forchhammer blev valgt, Mariane Engberg overvejer; men er valgt. Som noget nyt blev
        Vibeke Nerup valgt som suppleant. 

ad 7. Økonomi. Henrik Mottlau gennemgik regnskabet.  

ad 8. Eventuelt. 
         Mette Roerup orienterede: Palæstinakonference på Christiansborg Slotsplads d. 1. december.    
         Med henblik på at finde oplægsholder til næste stormøde, har Mette kontaktet Søren Pape 
         Poulsen fra de Konservative. Koordinationsgruppen modtager altid gerne gode forslag.
         De næste stormøder bliver tirsdag d. 7. februar 2023 og onsdag d. 10. maj 2023. 


